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هاي هاي داخلی در جوجهتاثیر نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر برخی از اندام
گوشتی در پایان دوره آغازین
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چکیده
هاي هاي داخلی جوجههاي حاوي نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت بر اندامتحقیق حاضر به منظور مطالعه اثر جیره

تیمارهاي تکرار تقسیم شدند.5تیمار و 5جوجه یک روزه، به صورت تصادفی به 375منظور، بدین گوشتی صورت گرفت. 
%75/0و %50/0، %25/0شاهد مکمل شده بازئولیت و تیمار%1مکمل شده با شاهد، تیمارتیمار شاهدآزمایشی شامل 

در هاي داخلی،جهت ارزیابی تغییرات حاصل از تیمارهاي آزمایشی بر اندامبودند.زئولیت %1نانوذرات نقره پوشش داده شده بر 
01/0هاي کبد، سنگدان، قلب، طحال و بورس فابریسیوس با دقت اندامجوجه از هر تکرار کشتار شده و 2دوره پرورش، 21روز 

- نتایج حاصل از این آزمایش مشخص کرد وجود نانوذرات نقره در جیره جوجهگرم توزین و بر حسب وزن نسبی آنها بیان شدند. 

یسیوس نسبت به گروه موجب افزایش وزن نسبی کبد و همچنین کاهش وزن نسبی بورس فابريدارهاي گوشتی به شکل معنی
بیشتري مورد استفاده قرارگیرد و سایر احتیاط باید با این مطالعه بیانگر آن است که استفاده از نانوذرات نقرهشود. شاهد می

در دروه آغازین مورد بررسی قرار گیرد.شاخص هاي سالمت جوجه ها 
.، جوجه گوشتیداخلیهاي اندام، افزودنی خوراکینانوذرات نقره، هاي کلیدي:واژه

مقدمه
ها، محققان همواره بیوتیکرویه از آنتیهاي میکروبی در پی استفاده بیهاي حاصل از پیدایش مقاومتبه دنبال نگرانی

ها، هایی از قبیل پروبیوتیکاند. از این رو جایگزینترکیبات بودهاینهاي مناسب برايیافتن جایگزیندر پی
هاي آلی و همچنین گیاهان دارویی را به صنعت دامپروري معرفی فایرها و اسیدها، اسیديبیوتیکها، سینپربیوتیک

هاي اخیر اثرات قابل توجهی بر کلیه جوانب زندگی انسان ). نانوتکنولوژي در سال2012اند (هاشمی و داوودي، نموده
این تکنولوژي مورد استفاده قرار گرفته است. داشته است. نانوذرات نقره یکی از پرکاربردترین موادي هستند که در

هاي ها شناخته شده بود و از آن در بهبود عفونتبیوتیکها پیش از معرفی آنتیخواص ضد میکروبی فلز نقره، مدت
شوند که توسط بشر شد.  نانوذرات نقره مواد ضدباکتریایی شناخته میهاي باز استفاده میناشی از سوختگی و زخم

هاي بیولوژیکی ها در سیستمبیوتیکشد که به عنوان یک افزودنی به جاي آنتیباده و این قابلیت را دارا میساخته ش
هاي گوشتی از قبیل فاکتورهاي عملکردي جوجه،گزارش کردند)2011اندي و همکاران (مورد استفاده قرار بگیرد. 

هاي حاوي نانوذرات نقره وشتی تحت تاثیر جیرههاي گاضافه وزن، خوراك مصرفی و ضریب تبدیل غذایی در جوجه
ها در دستگاه گوارش ناشی از بهبود فلور میکروبی و کاهش رقابت میکروارگانیسمتواند قرار گرفت که این امر می

هاي داخلی از جمله کبد وجود هاي نانوذرات نقره به ارگانهایی مبنی بر آسیبها باشد. از سوي دیگر گزارشجوجه
). بنابراین هدف از این آزمایش بررسی برخی از 2010و احمدي و کردستانی، 2005حسین و همکاران، دارد (
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هاي حاوي نانوذرات نقره پوشش داده شده بر زئولیت هاي گوشتی در هنگام استفاده از جیرههاي داخلی جوجهاندام
باشد. می

هامواد و روش
5کامال تصادفی به به طور) Cobb 500قطعه جوجه گوشتی یک روزه سویه کاپ (375به منظور اجراي آزمایش،

(فاقد ) جیره پایه1ها شامل جیرهقطعه جوجه بود. 15تکرار تقسیم شدند به طوري که هر تکرار شامل 5تیمار و 
) جیره Z ،(3(زئولیت%1) جیره پایه حاوي C(.2(شدهبا توجه به احتیاجات غذایی سویه کاپ تهیهرگونه افزودنی)

زئولیت پوشش %1) جیره پایه حاوي NS25 ،(4(نانوذرات نقره%25/0زئولیت پوشش داده شده با %1پایه حاوي 
نانوذرات %75/0زئولیت پوشش داده شده با %1) جیره پایه حاوي 5) و NS50(نانوذرات نقره%50/0داده شده با 

ترین که داراي نزدیکجوجه از هر تکرار (یک نر و یک ماده) 2دوره پرورش، تعداد 21در روز ند.) بودNS75(نقره
هاي داخلی از قبیل کبد، سنگدان، بالفاصله پس از کشتار، انداموزن به میانگین تیمار بودند، انتخاب و کشتار شدند. 

و پس از تمیز شدن، با ترازوي دیجیتالی با دقت هاي لنفاوي شامل طحال و بورس فابریسیوس خارج شده قلب و اندام
هاي حاصل طبق فرمول زیر و بر اساس درصد وزن بدن بیان شدند:گرم توزین شدند. داده01/0

100×)g) / وزن زنده بدن (gوزن اندام = وزن نسبی اندام (
ها از طریق آزمون ) تجزیه و مقایسه میانگینSAS)2003افزار آماري نرمتوسطGLMي هاي حاصل با رویهداده

صورت گرفت.درصد 5داري در سطح معنیاي دانکن چند دامنه

ثنتایج و بح
) نشان داده شده است. 1اده شده بر زئولیت در جدول (دنتایج حاصل از تاثیر سطوح مختلف نانوذرات نقره پوشش 

هاي داخلی و درصد وزنی برخی از اندام. تاثیر تیمارهاي آزمایشی بر )1(جدول 
روزگی)21هاي گوشتی در پایان دوره آغازین (هاي لنفاوي جوجهاندام

بورس سنگدانقلبکبدتیمارهاي آزمایشی
فابریسیوس

طحال

C2/40d504/0084/20/199a068/0
Z2/55cd449/0085/20/201a064/0

NS252/78bc451/0495/30/153b070/0
NS502/94b456/0161/20/120c066/0
NS753/32a476/0103/20/106c069/0

105/0024/0565/000621/00037/0خطاي استاندارد میانگین
827/0>427/0339/00001/0>0001/0درصد احتمال

d-a) 05/0میانگین هاي هر ستون با حروف متفاوت داراي اختالف معنی دار هستند<P.(
C(فاقد زئولیت) تیمار شاهد یا جیره پایه :
Z زئولیت%1: تیمار شاهد مکمل شده با

NS25 نانونقره%25/0زئولیت پوشش داده شده با %1: تیمار شاهد مکمل شده با
NS50 نانونقره%5/0زئولیت پوشش داده شده با %1: تیمار شاهد مکمل شده با

نانونقره%75/0ئولیت پوشش داده شده با ز%1: تیمار شاهد مکمل شده با  NS75
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ها شده نشان داده شده است، افزایش مقدار نانوذارت نقره باعث افزایش وزن کبد در جوجه1همان طورکه در جدول 
فابریسیوس وزن بورس . همچنین باشدمیNS75وري که بیشترین وزن کبد مربوط به تیمار بط)P>0001/0است (

کاهش یافته است. وزن سایر هاي کنترل و زئولیتنسبت تیمارحاوي نانوذارت نقره به شکل معنی داريهاي در جیره
ت به گروه بی نسداري را در تیمارهاي آزمایشل قلب، سنگدان و طحال تغییر معنی هاي مورد ارزیابی از قبیاندام

توانند باعث وقوع استرس اکسیداتیو میهقر) نانوذرات ن2004) و هوت (2004نشان ندادند. به گزارش سوندي (شاهد
هاي گوناگون بدن از جمله کبد، و افت سالمت و سیستم ایمنی شوند. گزارش شده است نانوذرات نقره قادرند در بافت

-تواند باند شدن یونمی). یکی از دالیل مربوط به آن 2007ساووسز و همکاران، کلیه، بیضه، ریه و معده تجمع یابند (

هاي موجود در بدن باشد. قره با سایر ماکرومولکولهاي ن

در هنگام استفاده از نانوذرات هاي گوشتی) وزن کبد در جوجه2013) و احمدي (2013هاي فلهگري (در گزارش
هاي حاصل از این تحقیق مطابقت دارد. کبد داري افزایش یافت که با یافتهنسبت به گروه شاهد به طور معنینقره

کند. نشان داده شده ارگانی است که مواد جذب شده از دستگاه گوارش را از طریق سیاهرگ باب دریافت مینخستین 
است که وجود نانوذرات نقره در جیره غذایی منجر به التهاب بافت کبد، انبساط سیاهرگ اصلی، افزایش میزان بافت 

شود هاي کبدي میچنین آپوپتوز در در سلولتغییر در بافت چربی و همبد،پیوندي، از بین رفتن بافت مرکزي ک
) و احمدي 2010هاي احمدي و کردستانی (). کاهش وزن بورس در این آزمایش با یافته2012(لقمان و همکاران، 

گرم نانوذرات میلی10مرغی ) مشاهده کردند تزریق درون تخم2007) مطابقت دارد. گرودزیک و ساووسز (2011(
همچنین ها شد.جوجههاي بورس در جنینهاي لنفی و تغییر در ساختار هسته سلولکولنقره، باعث کاهش فولی

گرم بر کیلوگرم نانوذرات نقره در جیره غذایی میلی12و 8، 4) نشان دادند که استفاده از 2013احمدي و همکاران (
شود. ریسیوس میدر بورس فابیهاي گوشتی منجر به ایجاد جراحت، خونریزي و تخلیه مایع لنفجوجه

نتیجه گیري

هاي داخلی در هنگام استفاده از اندام احتمال آسیب به در پایان نتایج حاصل از این آزمایش بیانگر آن است که
شود این ترکیبات با احتیاط بیشتري در هاي گوشتی وجود دارد. بنابراین توصیه مینانوذرات نقره در جیره جوجه
هاي داخلی تحقیقات بیشتري جهت ارزیابی تاثیر نانوذارت نقره بر اندامفاده قرار بگیرند. صنعت طیور تجاري مورد است

، کبد، پانکراس، قلب و ریه مورد نیاز است. له طحال، تیموس، بورس فابریسیوسبدن از جم
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Effect of Silver Nanoparticles Coated on Zeolite on Some Internal
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Abstract
This research was carried out to evaluate the effect of diets supplemented with silver nanoparticles
on internal organs of broiler chickens. A total of 375 one day old broiler chicks were randomly
assigned to 5 treatments with 5 replications. The experimental treatments consisting: basal diet, C
+ 1% zeolite, C + 1% zeolite coated with 0.25% silver nanoparticles, C + 1% zeolite coated with
0.5% silver nanoparticles and C + 1% zeolite coated with 0.75% silver nanoparticles. On d 21, two
chickens of each replication were slaughtered and internal organs such as liver, gizzard, heart,
spleen and bursa of fabricius were determined by weighing wet tissue on a precision scale (0.001
g) and reported at comparative weight. The results of this study showed that existence of silver
nanoparticles in broiler’s diet can significantly increase liver’s comparative weight. Additionally
the weight of bursa of fabricius decreased in experimental treatments compare to control group.
According to this research, silver nanoparticles have to use with more caution and other health
indicators have to survey in starter period.

Key words: silver nanoparticles, feed additive, internal organs, broiler chickens

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

 

https://sid.ir/1791
https://sid.ir/1792
https://sid.ir/1793
https://sid.ir/1795
https://sid.ir/1794
https://sid.ir/1796
https://sid.ir/1702
https://sid.ir/1700
https://sid.ir/1699
https://sid.ir/1698
https://sid.ir/1787

